
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 764/2012 cu privire la reprezentarea intereselor statului în 

instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea 

proiectului 

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 764/2012 cu privire la reprezentarea intereselor statului în 

instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale a fost 

elaborat de către Ministerul Justiției. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ 

și finalitățile urmărite 

Prezentul proiect a fost lansat în scopul modificării Hotărârii Guvernului nr. 

764/2012 cu privire la reprezentarea intereselor statului în instanţele judecătoreşti 

şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale, ca urmare a constatării unor 

neconcordanțe în cuprinsul Regulamentului privind  modul de reprezentare a 

intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale 

şi internaţionale (în continuare – Regulament) aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 764/2012. Astfel, ca un prim exemplu poate fi adusă situația generată de 

abrogare a Legii nr. 96/2007 privind achiziţiile publice și a intrării în vigoare a 

Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, context în care nu a fost realizat o 

ajustare deplină a cadrului normativ conex (a se vedea punctul 9 din Regulament).  

Totodată, proiectul este elaborat în scopul asigurării unui mecanism eficient 

de organizare și funcționare a desfășurării concursului de selectare a 

cabinelor/birourilor asociate de avocați pentru a reprezenta statul Republica 

Moldova. 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

 Proiectul dat vine cu o serie de modificări în Regulamentul privind modul 

de reprezentare a intereselor statului în instanțele judecătorești și în instituțiile de 

arbitraj naționale și internaționale.  

Astfel, la punctul 9 se va exclude textul În condiţiile Legii nr. 96-XVI din 13 

aprilie 2007 privind achiziţiile publice,  autorităţile, la începutul fiecărui an, 

asigură selectarea prin concurs public a trei cabinete/birouri asociate de avocaţi, 

care vor presta servicii de asistenţă juridică în cazurile prevăzute de prezentul 



punct. Informaţia privind cabinetele/birourile asociate de avocaţi selectate va fi 

prezentată de către autorităţi Ministerului Justiţiei în termen de 3 zile lucrătoare 

de la data anunţării cîştigătorilor concursului în contextul în care legea data a fost 

abrogată, iar în cadrul articolului 5 alineatul (1) litera d) prima teză din Legea nr. 

131/2015 privind achizițiile publice este prevăzută expres că pentru asemenea gen 

de contracte prevederile legii date nu sunt aplicabile. 

În contextul dat reieșind din faptul că la încheierea contractului de prestări 

servicii (asistență și reprezentare juridică a statului) nu mai sunt aplicabile rigorile 

procedurii de achiziții publice, având o pondere mai mare principiul libertății 

contractuale dreptului civil, propunem o intervenție în articolul 27 litera c) prin 

care se va asigura dreptul Comisiei de selectare de a negocia direct clauzele 

(inclusiv prețul ofertei) cu toți candidații admiși la concurs. 

Astfel, se va asigura o posibilitate suplimentară de a fi identificată oferta 

cea mai avantajoasă pentru stat.  

Totodată, reieșind din același principiu al libertății contractuale prin 

intermediul proiectului se propune completarea regulamentului cu un articol nou 
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 unde va fi prevăzut dreptul Comisiei de selectare de a anula concursul în orice 

etapă a desfășurării lui pentru cauzele enumerate.  

 

4. Fundamentarea economico-financiară  

Implementarea prevederilor proiectului nu va necesita cheltuieli financiare 

din bugetul de stat. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul respectiv nu necesită modificarea altor acte normative. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în 

procesul decizional, proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea 

Hotărîrii Guvernului nr. 764/2012 cu privire la reprezentarea intereselor statului în 

instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale este 

plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, 

compartimentul Transparenţa decizională, directoriul Proiecte de acte normative 

remise spre coordonare și pe platforma www.particip.gov.md.   
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